
Nazwa placówki: ...............................................................................................................................

Adres placówki:
Ulica i numer: ....................................................................................................................................

Kod pocztowy: ..........-....................         Miejscowość: ..............................................................

Adres e-mail placówki: ............................................

Telefon placówki: ...........................................

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE
DANE OPIEKUNA KONKURSU

(Opiekun konkursu jest osobą kontaktową dla Organizatora oraz dokonuje w imieniu i na rzecz Uczestnika konkursu rejestracji
w Konkursie; realizuje działania związane z Konkursem i czuwa nad jego prawidłowym przebiegiem; odbiera na rzecz reprezentowanej

szkoły lub biblioteki szkolnej ewentualne nagrody - w przypadku ich przyznania/uzyskania zgodnie z Regulaminem)

Imię i nazwisko: .........................................................................................

Adres e-mail: ............................................ Telefon kontaktowy: ..................................................

DANE UCZESTNIKA KONKURSU
 szkoły podstawowej lub biblioteki szkolnej

(W konkursie biorą udział klasy uczniowskie, które reprezentowane są przez Opiekunów konkursu upoważnionych do reprezentowania
uczestników na potrzeby Konkursu)

Zapoznałam/em się z informacją o przetwarzaniu moich danych osobowych przez Books spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych RODO). 
 

Wiadomym mi jest, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez organizatora w ramach konkursu
 i w związku z jego realizacją.

 
Oświadczam, że przesłana praca konkursowa nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1191 z późn. zm.) oraz dóbr osobistych chronionych prawem; nie zawiera danych i informacji uzyskanych w sposób niedozwolony.
 

Oświadczam, że posiadam niezbędne zgody opiekunów prawnych uczniów na ich udział w konkursie.
 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Books spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. drogą elektroniczną, z wykorzystaniem podanych przeze mnie danych, na adres
 e-mail informacji: na temat działalności prowadzonej przez Books sp. z. o.o. sp.k., aktualnych ofert, zaproszeń na wydarzenia organizowane i współorganizowane przez Books

sp. z. o.o. sp.k., newslettera Books sp. z. o.o. sp.k. w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) 

..........................................................
data i miejsce

..........................................................
czytelny podpis

..........................................................
pieczęć szkoły

NAKRĘCENI NA CZYTANIE
z Księgarnią Tuliszków


